
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CONTROL PARLAMENTARI SOBRE LA

RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 00348-2005 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2011 Núm. 2

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Margalida Durán i Cladera

Sessió celebrada dia 20 d'octubre del 2011 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. Elecció del càrrec de secretari/ària de la Mesa de la comissió. 6

II. COMPAREIXENÇA RGE núm. 2739/11, solAlicitada pel Grup Parlamentari Socialista, del director de l'ens públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, atès que desenvoluparà de forma transitòria la direcció general de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
durant els propers sis mesos. 6

III. Adopció d'acord en relació amb la solAlicitud de compareixença RGE núm. 2385/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant la qual solAlicita que el president del Parlament recapti amb urgència la presència
del Sr. Antonio Gómez i Pérez, conseller de Presidència, per tal de donar explicacions sobre el nomenament del director general de l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. (Retirada). 20



6 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 2 / 20 d'octubre del 2011 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui, i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miquel Jerez substitueix José
Torres.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Asunción Pons substitueix José María Camps.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gabriel Martí substitueix Óscar Fidalgo.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Isabel Oliver.

I. Elecció del càrrec de secretari/ària de la Mesa de la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en l’elecció, d’acord amb l’article 43.4 del
Reglament, del càrrec de secretari o secretària de la Comissió de
control parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 

Preg als grups parlamentaris que facin arribar el nom que
proposin per al càrrec.

Grup Parlamentari Popular? 

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Proposam Carlos Luís Veramendi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. BONET I BONET:

No feim cap proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No feim cap proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. El diputat proposat per al càrrec de secretari és, pel
Grup Parlamentari Popular, el Sr. Carlos Veramendi, per la qual
cosa si a tots els va bé es pot considerar la proposta aprovada
per unanimitat.

Molt bé. Si vol, Sr. Carlos Veramendi...

En conseqüència, resulta elegit com a secretari de la
comissió el Sr. Carlos Veramendi.

II. Compareixença RGE núm. 2739/11, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, del director de l'ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears, atès que
desenvoluparà de forma transitòria la direcció general de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears durant els
propers sis mesos.

Passam a continuació al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a la Compareixença RGE núm. 2739/11, del director de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, solAlicitada
pel Grup Parlamentari Socialista atès que desenvoluparà de
forma transitòria la direcció general de l’ens de Radiotelevisió
de les Illes Balears durant els propers sis mesos.

Assisteix el Sr. Antonio Gómez i Pérez, conseller de
Presidència, que exerceix les funcions de director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat pel Sr.
Jacobo Palazón, subdirector de l’ens; per la Sra. Maria
Magdalena Pascual Sancho, secretària general i directora
d’assessoria de l’ens de la Radiotelevisió de les Illes Balears;
per la Sra. Cristina Bugallo Vargas, subdirectora d’informatius
d’IB3; per la Sra. Júlia Rubio Mas, cap de gabinet de la
Conselleria de Presidència; i pel Sr. Antoni Traveria..., veig que
no. Molt bé.

Té la paraula el Sr. Antonio Gómez i Pérez per a l’exposició
oral sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señores y señoras
diputadas, comparezco ante esta comisión a petición del Grupo
Parlamentario Socialista como conseller de Presidencia y
director general en funciones del ente público de Radio y
Televisión de las Islas Baleares que, como es de todos conocido,
ejerzo de forma transitoria por circunstancias sobrevenidas,
como fue la dimisión del anterior director general, una dimisión
que, una vez aceptada por el Parlament, provocó que el órgano
directivo del ente público quedara sin titular. 

Hay que tener en cuenta que la figura del director general
del ente público de Radiotelevisión de les Illes Balears está
concebida como el principal órgano directivo del ente, con
competencias tan relevantes como las de ser órgano de
contratación, autorizar gastos y ordenar pagos, además de la
representación del ente público, etc., y en consecuencia, en tanto
no se procediera a la constitución del nuevo consejo de
dirección y se nombrara, por tanto, al nuevo director general,
resultaba de extraordinaria y urgente necesidad garantizar la
continuidad de las correspondientes funciones de dirección del
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ente que, en definitiva, son las de garantizar las finalidades
propias de los medios públicos de comunicación.

Como habida cuenta de las circunstancias expuestas y
atendiendo a la extraordinaria y urgente necesidad del referido
nombramiento, fue lo que motivó que este conseller de
Presidencia asumiera estas competencias de forma temporal de
director general del ente público de Radio y Televisión de las
Illes Balears. Quisiera dejar claro que desde el primer momento
en que asumí las competencias del director general lo hice para
garantizar la gobernabilidad del ente, y en todo momento
manifesté que no influiría ni participaría en lo referente a los
temas de programación, respetando así el carácter de
independencia que tiene que presidir el ente público. Buena
prueba de ello es que la propuesta de director general del ente
que este gobierno propuso al Parlament y que se intentó
negociar con el resto de grupos políticos con representación
parlamentaria procedía de una propuesta de la Mesa
Audiovisual, propuesta que tanto el Govern como el grupo
parlamentario asumieron. Consideramos que la figura del Sr.
Jacobo Palazón reúne un perfil muy adecuado para garantizar la
dirección y la gestión del ente público dentro de los márgenes
de calidad e independencia que exige este organismo. Conoce
la casa, puesto que lleva muchos años trabajando en ella, tiene
una formación adecuada para realizar una buena gestión, y
conoce todos los medios que rodean al ente público. Por tanto
la propuesta de la Mesa Audiovisual fue muy valorada tanto por
el Gobierno como por el Grupo Parlamentario Popular.
Lamentablemente el resto de fuerzas políticas, llevadas por
otros criterios de oportunidad política, no quisieron dar apoyo
a la figura del Sr. Palazón como director general.

Igualmente, en cumplimiento del compromiso adquirido por
este conseller en fecha 19 de septiembre, se hizo una delegación
de competencias al que será en un futuro el director general del
ente, el Sr. Palazón, con la única finalidad que desde este
momento quedase garantizada la total independencia del ente
público y que el Sr. Palazón pudiese elegir el equipo directivo
que él considerara más conveniente para conseguir los objetivos
previstos del ente. 

Manifestada esta explicación a modo de preámbulo, es por
lo que solicito a la Presidencia que el Sr. Palazón pueda
intervenir para dar cuenta de la gestión que llevará a cabo en la
asunción de las competencias que en su momento delegué en él,
en su persona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Me informan de que en este momento no es posible que
intervenga el Sr. Palazón. Sí después, en el turno de preguntas,
pero ahora en este momento por lo visto no procede, según el
Reglamento.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Pues...

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

El motivo es que la exposición es del conseller. En cambio
en el apartado de preguntas sí que puede intervenir cualquiera
de los asistentes que le acompañan a usted.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Hemos seguido esta línea porque habíamos pedido
información sobre el proceder y nos habían confirmado que yo
podía hacer este preámbulo, pero como el Sr. Palazón, de hecho,
está gestionando el ente, era él que tenía que dar cuenta de la
gestión que estaba realizando hasta ese momento, al margen de
que después, con posterioridad, yo pudiera contestar cuantas
preguntas se pudiesen formular al respecto. Pero en su momento
se solicitó esta línea de proceder.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esto es lo que me informa el letrado. Ahora se lo voy a
consultar. Un momento, por favor.

(Conversa inaudible)

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sra. Presidenta, demanaríem una suspensió de dos minuts,
si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Si els pareix farem una suspensió de dos minuts per parlar
d’aquest tema. Un momentet, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, una vegada fetes les consultes pertinents que hem
considerat oportunes, des d’aquesta presidència s’ha decidit
donar la paraula al Sr. Jacobo Palazón, així com demanava el
conseller de Presidència i el director de la radiotelevisió en
funcions.

EL SR. BONET I BONET:

Perdoni, Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre. Voldria fer
constar en acta el desacord d’aquest grup amb aquesta decisió
de la Presidència, perquè això és una cosa completament
irregular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té la paraula.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres des del Grup
Parlamentari Popular consideram que és absolutament saludable
que el director general hagi fet una intervenció i que s’hagi
demanat autorització a la Presidència perquè el director general
en funcions, que és qui gestiona les competències, pugui fer una
exposició i per tant pugui donar transparència a la gestió que
està fent l’ens públic, i com que nosaltres volem una explicació
transparent i volem una explicació efectivament fidel del que
s’està fent des de l’ens, nosaltres demanaríem per favor que es
deixi als representants de l’ens, a aquest equip tal i com està
estructurat en aquests moments, que es puguin expressar.
Gràcies.

EL SR. BONET I BONET:

Sra. Presidenta, estic molt d’acord amb el que..., amb la
transparència i tal, i a més vostès són a la Mesa i faran el que
voldran, com han fet amb aquesta història des del principi, però
sí que ens agradaria saber l’opinió del lletrat perquè constàs en
acta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Miri, en aquest moment ja no toca cap intervenció més...

EL SR. BONET I BONET:

Idò formularem una protesta a la Mesa del Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo som aquí com a presidenta de la Mesa, a més a la Mesa
ho hem acordat així, els membres de la Mesa ho hem acordat
així. Bé, si vol, ho podem decidir.

EL SR. SECRETARI:

Si usted quiere votar en contra, vote lo que quiera pero (...).

LA. SRA. PRESIDENTA:

Vostè pot votar en contra, si vol. Bé, la decisió està presa, he
fet les consultes, la decisió està presa. Té la paraula el Sr.
Jacobo Palazón.

EL SR. SUBDIRECTOR DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Jacobo
Palazón i Gasset):

Muchas gracias. Buenos días, Sra. Presidenta, señoras y
señores diputados. Haré una exposición de lo que está siendo la
gestión y lo que han sido las últimas decisiones, y más
relevantes, que se han tomado... Ahora. Como decía, haré una
exposición de lo que está siendo la gestión y las decisiones que
se han tomado en las tres sociedades, tanto ente como televisión
y radio, y lo que marcará la línea a seguir a partir del próximo
ejercicio.

Primero repasaremos lo que es gestión en cuanto a la
estructura directiva, y la situación económica del ente. Tal y
como se anunció en el Consejo de Administración, en fecha de
17 de septiembre finalizó su relación laboral la totalidad del
equipo directivo que tenía su contrato ligado al mandato del
director general anterior, Sr. Pedro Terrassa, que dimitió. El día
19 de septiembre se comunicó a los consellers las personas
preavisadas que finalizaban su relación laboral, el personal
directivo que continuaba formando parte de la estructura y el
personal interno designado para ocupar cargos de
responsabilidad en el nuevo organigrama del ente público y sus
sociedades. Aprovechando la salida del personal directivo se
realizó una reestructuración dentro de la dirección de las tres
sociedades de forma que se amortizaban una serie de puestos y
se adaptaba la estructura directiva a la realidad económica que
vive en estos momentos el ente. De esta forma se eliminaron
siete direcciones, siete subdirecciones, y sin ningún despido se
ha conseguido un ahorro cercano a 400.000 euros simplemente
con esta medida. 

En cuanto a la situación económica de IB3, nos encontramos
ante una situación económica complicada debido a la deuda
acumulada en los últimos ejercicios y a las necesidades de
realizar ajustes de cara a la disponibilidad presupuestaria para
el próximo año 2012. Para minimizar los costes de explotación
se ha reducido la estructura directiva, i paralizada la
contratación de nuevos programas en la temporada de otoño a
la espera de poder evaluar los resultados y el cumplimiento
presupuestario para el ejercicio actual. El coste de la parrilla
actual en televisión, en comparación con el coste de hace un
año, se ha reducido un 50%. 

De cara al próximo año y teniendo en cuenta que la
aportación del Govern balear se verá reducida entre un 40 y un
50%, en las próximas semanas se llevarán a cabo las siguientes
medidas: cancelación de contratos, aquellos que suponen una
elevada carga económica al ente público y no aportan el
rendimiento esperado; renegociación de contratos, adaptación
de contratos de producción y servicios a la realidad
presupuestaria y a las necesidades de los medios públicos;
ejecución de un plan de viabilidad que permita aliviar la
complicada situación de tesorería y permita la negociación con
proveedores de los contratos a modificar. La deuda actual con
proveedores es de 78 millones de euros, del ente y sus
sociedades.

Dentro del área de gestión, durante este mes se ha realizado
la firma del convenio Tots donam una mà con la Asociación
Líthica. El Grupo IB3, con el objeto de dar apoyo necesario
como medio de comunicación público a diferentes entidades y
asociaciones que trabajan día a día para mejorar diferentes
factores de nuestra sociedad, continúa con el programa de
responsabilidad social corporativa Tots donam una mà, que en
el mes de octubre ha firmado el siguiente convenio: Tots donam
una mà al patrimoni de la Asociación Líthica. La Asociación
Líthica trabaja a diario para conseguir la recuperación y la
rehabilitación de las pedreres de Menorca que han sido dañadas
y la conservación de las que están en mejores condiciones. No
podemos olvidar que las pedreres de marés de Menorca son un
patrimonio histórico y etnológico de gran valor artístico y
paisajístico. Por todo ello durante este mes de octubre desde el
Grupo IB3 tots donam una mà al patrimoni; conservarlo
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depende de nosotros porque si lo perdemos puede ser que nunca
más lo podamos recuperar. Éste es el eslogan de la campaña.

Asimismo se ha realizado la presentación de la aplicación
HbbTV. Éste es un nuevo estándard de emisión de contenidos
bajo demanda que combina los servicios de la radiodifusión y
banda ancha. Es un estándard multiplataforma, independiente
del fabricante de los televisores y/o receptores, que permite
proporcionar a los televidentes accesos a contenidos interactivos
y bajo demanda. Desde la pasada semana está operativo este
nuevo sistema, en el que están disponibles contenidos de los
servicios informativos de IB3. En un futuro próximo se
incorporará todo el contenido que forma IB3 a la carta, y para
acceder a esta aplicación sólo es necesario disponer de un
televisor o un receptor compatible con este tipo de tecnología.
Esta prueba es fruto de un convenio con nuestro proveedor de
los servicios de difusión, Abertis Telecom, a coste cero.

IB3 Televisión, análisis de la nueva programación y
audiencias. En la nueva temporada de otoño se ha optado por
una apuesta clara y diferenciada por la producción propia
producida por la industria audiovisual balear. Los resultados son
muy positivos por la fidelidad de la audiencia a los informativos
de IB3 Televisió así como en la franja de prime time,
especialmente aquella de nueva producción, que registra datos
superiores al mismo período del pasado año. Las medidas de
contención del gasto han tenido un efecto negativo en la
audiencia por el bajo rendimiento de la programación en
redifusión. Se ha retomado la emisión de Herbes màgiques, en
la banda de la mañana; la serie Llàgrima de sang en la franja de
sobremesa, seguido por el espacio divulgativo Uep!, com
anam? Crònica d’avui vuelve a ser espacio de referencia como
antesala del informativo Vespre. Otra de las apuestas de la
cadena son los acces al prime time de lunes a jueves. Aquí se
encuentran programas que son líderes entre todas las cadenas en
su franja de emisión: Tiramisú, que llega en momentos a
superar el 12% de cuota, y la tercera temporada de Mira per on.
El programa de naturaleza Balears salvatge de la jornada de los
martes también registra unos excelentes resultados.

En cuanto al prime time destacan los resultados de la nueva
serie L’anell, que se sitúa, en sus escasas cinco semanas de
emisión, por encima de los registros que obtuvo la serie
Llágrima de sang. Los miércoles y viernes IB3 sigue apostando
por cine de estreno, con títulos familiares y de reciente estreno,
y los jueves, día de mayor competencia entre todas las cadenas
de televisión, IB3 opta por estrenar cada semana un nuevo
episodio de Uep!, com anam?, con excelentes resultados. A
destacar también que durante la mañana de los sábados se están
realizando reemisiones de los programas propios ligados a la
fauna y flora de las Islas, tales como Balears salvatge y el Tira-
tira, que llegan a superar el 12% de cuota.

Total esport, con el seguimiento de los equipos deportivos
de Baleares, consigue situarse en alguna ocasión como líder en
su franja de emisión y sirve como único escaparate para los
deportes en categorías inferiores en las Islas Baleares. 

También IB3 ha invertido gran parte de sus campañas de
promoción en la búsqueda de un público juvenil, tan alejado
históricamente de la cadena, mediante series americanas de
éxito como Fringe, 17.000 telespectadores en su primera
semana de emisión y las próximas incorporaciones de Crónicas
vampíricas y Breaking Bad. 

Asimismo se destaca que IB3 sigue cumpliendo con su
carácter público de información, proximidad y cohesión, que
convierte a la emisora en líder de información en sus espacios
Migdia y Vespre. La apuesta por esta información se completa
con IB3 Notícies Matí, de dos horas de duración y La Mirada,
que refleja la realidad social y política del archipiélago. 

Por todo esto IB3 consigue aumentar 6 décimas en los
últimos dos meses y la sitúan en la actualidad en un 5,1% de
cuota, siendo vista cada día por más de 250.000 espectadores.

De cara a la próxima temporada de invierno, que marcará la
línea a seguir durante el próximo año y sucesivos, IB3 apostará
por programación que refleje su vocación de servicio público,
apostando de forma clara por los programas de contenido
informativo en los que tanto IB3 Televisió como IB Ràdio
tienen la posibilidad y la obligación de ofrecer la actualidad de
las Islas Baleares como ningún otro medio en el ámbito de
cobertura autonómico.

El resto de la programación, dentro de la misma línea de
proximidad y servicio público, estará formada por espacios
deportivos, de entretenimiento, divulgativos e infantiles, con
especial protagonismo de producciones realizadas por la
industria audiovisual balear y adaptada a la realidad
presupuestaria del ente autonómico.

De la misma manera en IB Ràdio se han incorporado en el
último mes dos nuevos programas a la parrilla, Gabinet de crisi
y El món al revés. También se está empezando a trabajar lo que
será la nueva temporada de invierno y el resto del ejercicio
2012. 

En cuanto a la web los números totales que se han registrado
en número de visitas han sido: visitas web 75.462 con 42.116
usuarios únicos; en aplicaciones móviles, 4.025 visitas con
2.101 usuarios únicos; y en televisión a la carta, 13.727 visitas
con 7.988 usuarios únicos. 

Respecto de agosto en el que el número de visitas totales
fueron 88.877, en septiembre se ha registrado un incremento
con 93.214 visitas, lo mismo para usuarios únicos que en agosto
fueron 49.299 y en septiembre 52.205.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Palazón. Per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix a la intervenció dels grups
parlamentaris de major a menor, tret del grup al qual pertany el
president. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Cosme Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la cortesia parlamentària obliga
que donem la benvinguda al conseller i al director general i a tot
l’equip que l’acompanya, en especial al Sr. Palazón que és a qui
li ha tocat fer la feina. 

Bé, jo crec que l’escena que hem viscut al principi d’aquesta
comissió jo vull ser suau, però només la puc qualificar de
ridícula perquè vull recordar que l’ordre del dia demanava la
compareixença del director general, hi ha un decret llei que va
nomenar director general al conseller de Presidència amb la
motivació que desenvoluparà de forma transitòria la direcció
general de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Per tant, crec que el tema del qual havíem de parlar no era de les
línies generals de la direcció general sinó que havíem de parlar
d’aquesta transitorietat i d’aquesta situació tan irregular. 

Qualque mitjà de comunicació deia aquests dies que el Sr.
Conseller estava molt tranquil, ara ho entenem, tenia previst
donar la paraula al Sr. Palazón perquè intervingués en lloc
d’intervenir ell, però, no és l’èxit de L’Anell el que ens interessa
avui aquí, Sr. Gómez. Com solen dir, para este viaje no se
necesitan estas alforjas, i jo no entenc per què en lloc d’optar
per fer-lo vostè de forma transitòria, provisional, amb un decret
llei que va modificar la Llei d’IB3 aprovada per unanimitat, no
varen nomenar directament una altra persona perquè fos director
general si sabien que tendrien aquests problemes. No té cap
sentit.

Nosaltres ja li vàrem demanar una compareixença, abans
que passàs tot això, perquè ens expliqués el model audiovisual
a la Comissió d’Assumptes Institucionals. Però, clar, ens trobam
amb una situació avui en què qui ens compareix és el conseller
de Presidència, que és el director general, però com que no
exerceix de director general dóna la paraula al subdirector
general, cosa que no està prevista pel Reglament, ... En fi, jo
crec que és un fet més que demostra l’error que va significar
nomenar per decret llei un conseller com a director general, un
error del qual vostès se’n varen adonar i varen cedir
competències després al Sr. Palazón, gairebé un mes després. 

En aquest sentit, la veritat, pens que hem de ser coherents,
hem de ser coherents nosaltres i han de ser coherents vostès. El
que deien fa quatre any, quan va comparèixer per primera
vegada el director general d’IB3, deien vostès, el seu portaveu,
“pensam que una persona afiliada a Unió Mallorquina la veritat
és que no reuneix el requisit d’independència”. Clar, nosaltres
pensam el mateix, i ho han d’entendre, nosaltres pensam que
una persona afiliada al Partit Popular, perquè supòs que el Sr.
Gómez hi està, i que una persona que a més és conseller d’un
govern no reuneix el requisit d’independència. Per això, des del
principi hem estat en contra d’aquesta decisió i a nosaltres ens
hauria agradat que vostès fossin coherents en aquest sentit. 

Ho tenia difícil avui, jo ho entenc que hagi triat aquesta
opció de fer intervenir el Sr. Palazón a qui -insistesc- agraïm
l’esforç que ha fet, perquè clar si hagués parlat vostè nosaltres
ens hauríem escandalitzat, cert, que fos un conseller qui explica
la gestió d’una televisió perquè hauria estat la demostració
fefaent en seu parlamentària que un polític dirigeix la televisió.
I, si no en parla, com ha succeït, què fa en el càrrec? Per què és
el director general d’IB3, per què?, per quin motiu? Aquí, la
veritat, també és veritat que...també unes paraules que deia un
portaveu seu a aquesta comissió d’IB3, hauríem d’aspirar a ser
mitjanament coherents entre quan som a l’oposició i quan som
al Govern. 

I una pregunta li faré, i no entraré més en aquest assumpte
que saben des de fa bastants de mesos que ens va caure molt tort
i vàrem creure que era una gran equivocació del Govern, que no
volen reconèixer, per ventura seria millor que fes com el seu
company d’equip de Govern que ahir va reconèixer que la seva
posició del tren de Llevant no era la correcta i pareix que ara té
una opinió diferent, en quin raonament es varen basar per
decidir que el millor era fer director general un conseller? No
vull informes jurídics, informes jurídics supòs que tenen tots els
que necessiten i més sinó en quin raonament de sentit comú, a
quina part del sentit comú d’una persona entra que aquesta sigui
la millor solució provisional? I no s’equivoqui, no tenim res
contra el Sr. Palazón ni el seu nomenament. Vàrem demanar
prorrogar la negociació, ho vàrem demanar, els dos grups de
l’oposició el mateix dia 30, i vostès a nosaltres, per dir-ho d’una
manera gràfica, ni ens han agafat el telèfon des de llavors. 

Jo li he de dir que ho tenien bé quan varen agafar la
televisió, quan varen agafar en aquells moments l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, ho tenien bé perquè
arribaven amb una Llei d’IB3 aprovada per unanimitat on
s’havia arribat a la unanimitat gràcies a haver acceptat una
esmena que havien fet vostès. Tenien un pressupost que s’havia
anat reduint, un pressupost que si el 2007 era de 53 milions i
busques, amb una desviació acumulada de 43.900.000 euros en
aquell moment, al llarg de la legislatura, amb alts i baixos, es va
anar reduint fins la situació actual, al voltant d’uns 50 milions
i amb l’aspiració de complir amb una sèrie de fites
econòmiques. Per tant, s’havia aplicat aquí una vertadera
política d’austeritat amb una sèrie de fites que estan reflectides
perfectament en el contracte programa. Té el contracte
programa signat entre l’ens i la Conselleria de Presidència, que
aquest era el seu paper, negociar per ventura un nou contracte
programa o vigilar per l’aplicació del contracte programa a la
direcció general, no posar-se vostè a aplicar aquest contracte
programa.

I del contracte programa estarem vigilants, evidentment,
perquè compleixin amb allò que es demana amb la funció de
servei públic, però, sobretot el que fa referència a l’article 26, i
permeti’m que li recordi aquest aspecte sobre el qual ja vàrem
parlar en el Ple, la llengua vehicular a la televisió autonòmica ha
de ser el català. Ho diu molt clar. Article 26, principis generals
de programació, “la llengua vehicular a tota la programació és
el català, d’acord amb el que disposen l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears i la Llei de normalització lingüística. Aquests
requisits també són aplicables a la producció audiovisual de
l’ens i a les empreses filials prestadores.” 
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Naturalment, a vostè li vàrem demanar en el Ple, vostè ens
va contestar que la normalidad de la calle. Això és una altra
pregunta concreta, a mi m’agradaria la contestàs vostè, no el Sr.
Palazón, què és la normalidad de la calle? De quina calle? No?
I, és compatible aquesta normalidad de la calle amb l’aplicació
d’aquest article 26?

Però, clar, arribam al darrer capítol de tota aquesta història
i és obligat que hi facem referència: dia 16 de setembre sortia a
premsa el nomenament de l’equip directiu. Es cert i vostè m’ho
ha retret tant per mitjans de comunicació com en el Parlament,
que quan parlaven del nomenament del Sr. Palazón i nosaltres
demanàvem garanties, parlàvem de conèixer amb qui
comptarien per fer el seu equip, per ventura en aquell moment
nosaltres no vàrem estar encertats, però vostès tampoc, però
vostès tampoc i crec que és a qui li corresponia estar-hi. En
aquell moment hagués estat molt senzill que ens haguessin dit
aplicarem la Llei del sector públic instrumental, convocarem un
concurs. Nosaltres no haguéssim pogut dir que no hi hauria
garanties. 

Bé, 16 de setembre, entre el 16 i el 20, tots els mitjans de
comunicació es fan ressò, d’una manera o d’una altra, de qui
formarà o de qui fan comptes que formi l’equip directiu de l’ens
públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears; 4 d’octubre,
convoquen un concurs, totes les places, totes: delegació a
Menorca, delegació a Eivissa, director gerent financer, director
de la televisió, director de la ràdio, informatius, esports...totes
les places; i ara, ahir o abans d’ahir, ens treuen un nou informe,
el pengen a la web, informació sobre convocatòria de la selecció
del lloc de gerent, director de la televisió i director de la ràdio.
Reinterpreten la llei i consideren que ara sí que els poden
nomenar sense passar pel concurs. Clar, en algun moment s’ha
comès una irregularitat, en quin moment cometen la
irregularitat? Quan filtren els noms? Evidentment. Quan
convoquen el concurs amb totes les places? Quan decideixen
que una part de les places no ha d’anar a concurs? Aquí existeix
un problema de fons que a nosaltres també ens agradaria que
ens aclarís. 

No sé, és que tot aquest tema la veritat és que l’han duit
vostès tan malament des del principi, permeti que li digui, crec
que això li podem dir, ho han duit molt, molt malament i no
volen tenir cap propòsit d’esmena. Vostès tenen la idea de
mantenir, ho varen fer des del principi, que el nomenament d’un
conseller com a director general era la millor opció en el seu
moment, i d’aquí no els mouen. Jo insistiré en el que ja he dit,
avui és la demostració fefaent que les coses no són així com
vostès diuen, vostè no fa de director general, idò, per què és el
director general? Vostè no dóna la cara com a director general,
sempre, qualsevol decisió, l’ha presa el Sr. Palazón i per ventura
és una bona decisió, però no entenem per què s’entesten a no
corregir l’error que varen cometre aquest estiu. 

Jo he d’acabar demanant-los una mica més de coherència, he
d’acabar demanant-los que canviïn d’actitud, he d’acabar
demanant-los que es tornin a asseure a dialogar amb l’oposició
i no neguin que els hem demanat asseure’ns, perquè ho hem fet
i fins i tot per escrit, però no hem rebut ni una contesta, i a
través de terceres persones, d’intermediaris, no, mañana os
llamarán, ens han dit en qualque ocasió. Ni una sola cridada des
del 30 d’agost. 

Acabaré citant també unes paraules d’un diputat del Partit
Popular a una comissió com aquesta i que jo, en aquest cas,
subscrit plenament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

... Sí, sí, llegiré això i amb això acab. “Que seria un bon
principi per a tots els que som aquí, per a la societat en general
i per a la credibilitat dels mitjans públics que rebés el màxim
suport possible la figura del director general perquè al cap i a la
fi els mitjans públics sempre donen aquella sensació que
s’orienten específicament a donar suport al Govern.” Més
sensació de suport al Govern pot tenir una televisió pública, una
radiotelevisió pública, que tenir un conseller en el capdavant és
impossible. Per tant, facin cas del que recomanaven fa quatre
anys o fa un any, facin cas d’això i tornin a començar de zero.
Li he dit un parell de vegades. Sin acritud, comencin de zero,
asseguem-nos i segur que arribarem a un acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Antoni Gómez contestarà en el
final. Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca intervé l’Hble. Diputat Sr. Gabriel
Barceló, per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair la
presència i la intervenció del Sr. Antoni Gómez i de l’equip que
l’acompanya i també la intervenció del Sr. Jacobo Palazón. En
primer lloc, i com a prèvia, vull constatar en aquest
començament de la comissió dos fets, el primer, evidentment,
l’error que va ser nomenar el Sr. Antoni Gómez, conseller de
Presidència, com a director general de l’ens, i acabam de veure
que s’ha produït doncs bé una situació insòlita i que jo en els
quatre anys que duc com a parlamentari, però estic segur que
altra gent que pugui dur més anys aquí, a la casa, segurament no
havien viscut mai i que, bé, aquesta història de no voler
comparèixer el Sr. Antoni Gómez per allò de com que és el
conseller, i ha hagut de donar la paraula al Sr. Jacobo Palazón.
Per tant, la primera. 
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La segona, també una altra constatació, que el Grup
Parlamentari Popular tengui majoria absoluta en aquesta cambra
no li hauria de permetre fer el que li donàs la gana.
Evidentment, jo crec que l’actuació dels membres de la Mesa
autoritzant, com han autoritzat per damunt del que diu el
Reglament del Parlament, aquesta intervenció no prevista, la
veritat és que està fora de lloc. Per tant, jo, com en altres coses
que es produeixen en el Plenari del Parlament de no contestar o
de contestar d’una manera amb falta de rigor i de seriositat, jo
demanaria, per tant, aquest rigor i aquesta seriositat i que els
vots no sempre permeten o no haurien de permetre fer aquests
tipus de coses.

Quant a la compareixença del director de l’ens, que nosaltres
també havíem solAlicitat mitjançant un escrit que es veurà
després amb posterioritat, bé, la veritat és que jo vull lamentar
de tot el que ha passat el fet que consider honestament que el
darrer any i mig, els darrers dos anys, des de la dimissió del Sr.
Antoni Martorell i l’aposta per agafar un altre tipus de perfil no
polític, com va ser el Sr. Pedro Terrassa, s’havia començat a fer
una feina que jo crec que era donar una estabilitat, donar una
marca institucional, recuperar unes audiències, crec que
l’audiència no ha de ser el que ens obsessioni, però jo crec que
s’havia fet una feina. Una part o jo diria pràcticament l’equip
que ha duit vostè és gent que ja hi era en aquest equip, que feia
una bona feina, jo la valoraria molt positivament, i s’havia
aconseguit treure IB3 del debat partidista. S’havia aconseguit de
tal manera que fins i tot les intervencions dels portaveus del seu
partit, que a principis de legislatura eren molt virulentes -
oblidant l’etapa negra de la Sra. Humbert, per cert-, eren molt
virulentes, pels seus portaveus la veritat és que pareixia que no
havien gestionat mai IB3 i que IB3 no havia estat mai
manipulada, però bé, havien canviat totalment el tarannà, havien
canviat totalment el to i els darrers dos anys, o any i mig, no hi
havia hagut, jo crec que havíem aconseguit una cosa que hauria
de ser objectiu de tots, perquè li puc assegurar que el nostre
grup creu en una televisió del país, creu en una televisió de
proximitat, creu en una televisió que doni un servei públic, creu
en una televisió que aposti, com ha dit el Sr. Palazón, pels
continguts informatius, per la proximitat, etc. Jo subscrit
totalment aquesta política que el Sr. Palazón ha dit, però la
veritat és que vostès de manera irresponsable i amb aquesta
ingerència política que ha estat colAlocar un membre del Govern
a un ens independent i que hauria d’estar fora d’aquesta
ingerència han aconseguit, ja dic, de manera irresponsable, que
IB3 torni a estar, una vegada més, en el debat partidista. Crec
que és un error, és un greu error i és una vertadera llàstima que
això passi.

A part de molts altres errors que han aconseguit, l’anterior
portaveu que ha intervengut ja ho ha dit, la veritat és que la
gestió del nou equip directiu m’haurà de reconèixer que no ha
estat del més brillant, més bé el contrari, jo la qualificaria d’un
autèntic nyap. Primer es filtren els noms, vostè em dirà que no
va ser vostè, li puc assegurar que nosaltres no vàrem filtrar els
noms, això li ho puc assegurar. Llavors surt el concurs,
evidentment hi va haver un allau de peticions perquè estam en
aquests moments i sobretot amb el tancament d’un altre mitjà de
comunicació públic com és Televisió de Mallorca hi ha molta
gent que en aquests moments o és a l’atur o pateix pel seu lloc
de feina i, per tant, es va produir un allau de peticions de gent.
I ara el darrer, efectivament fa pocs dies s’ha dit que es treu del

concurs públic el director de televisió, el director de la ràdio i el
gerent de l’ens, que no seran objecte de concurs.

Per tant, en definitiva, la veritat és que no sé qui els ha
assessorat, no sé qui ha pres les decisions, però em reconeixeran
que aquest procés no ha estat massa adequat i evidentment
l’únic que ha fet és crear falses expectatives a algú, crear
sospites, i, en definitiva, ara és un “marró” que tenen vostès, si
surten els mateixos noms que es varen filtrar els acusaran
d’haver fet un concurs paripé i si no surten aquelles persones a
les quals s’havia anat a cercar i alguns fins i tot, tal vegada,
varen deixar la seva feina anterior es trobaran amb un problema.
La veritat és que no crec que cap de les dues opcions sigui gens
bona.

Bé, després hi ha altres qüestions que ens preocupen.
Nosaltres, com sap, Sr. Gómez, hem continuat negociant, vostè
ha estat informat, supòs que al dia, aquest grup al qual
represent, PSM-Iniciativaverds-Entesa, ha continuat negociant
perquè pensava que havia de ser una responsabilitat important;
fins i tot li diré una cosa, nosaltres en tot moment hem pensat
que havia de ser un acord de tots els grups parlamentaris, però
estàvem disposats a continuar negociant fins i tot encara que no
hi hagués tots els grups per al bé de la televisió, no ens
interessava tenir ningú dins el consell de direcció, no es tractava
d’una qüestió de quotes, es tractava de treure el debat partidista
i quina millor manera que aconseguir consensuar el nom del
director i el nom del consell de direcció que vostès de manera
precipitada varen plantejar i varen forçar sense que
s’aconseguís.

I evidentment el problema no era el nom del Sr. Jacobo
Palazón, ja els ho he manifestat a vostès i fins i tot les vegades
que he tengut l’oportunitat de parlar amb ell, la veritat és que he
vist una sintonia important amb allò que el Sr. Jacobo Palazón
pot plantejar de cara a la televisió. El tema és si vostès li
deixaran les mans lliures o voldran que la televisió sigui un
objecte en mans del Govern, com ha passat en èpoques del
Partit Popular anteriors; o pitjor, simplement desmantellar IB3,
cercar l’excusa per després privatitzar-la o fer alguna qüestió
d’aquestes que en definitiva pot ser pitjor.

Hem vist ingerències..., hem vist tot aquest procés de la tria
de la direcció que ha estat nefast. Una altra que sap que ens
separa i que a més ha estat un dels motius pels quals no s’ha
arribat a un acord, és el tema lingüístic. Tant vostè com el Sr.
Bauzá, el president del Govern, han dit que, per descomptat, hi
haurà programes en castellà. Evidentment jo pens que no és un
membre del Govern qui ho ha de decidir, és la direcció d’IB3
qui ho ha de decidir. Per tant, això ja és una ingerència, però és
que a més de ser una ingerència contradiu la Llei d’IB3 que
vàrem aprovar per unanimitat, contradiu la Llei d’IB3 que
vostès també varen votar, a part de contradir l’Estatut
d’Autonomia i la Llei de Normalització Lingüística, però és que
la Llei d’IB3 està aprovada des del 2010 i està aprovada per
unanimitat. Per tant, des del meu punt de vista les paraules del
Govern són una ingerència sobre la gestió de l’ens i contràries
a la legislació vigent.
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En definitiva, Sr. Gómez, el que li demanam des d’aquest
grup és que deixi la direcció general d’IB3, que la deixi, hi
havia moltes altres opcions, hi havia l’opció de nomenar algú
del mateix consell d’administració, fins i tot vàrem demanar en
el seu moment informes en aquest sentit, per cert aquest grup
parlamentari no té els informes que justifiquin que vostè pot ser
el director general de l’ens, aquí no han arribat, al grup
parlamentari, li puc assegurar que aquests informes nosaltres no
els hem vist, desconeixem si existeixen, però nosaltres no els
tenim. Hi havia moltes altres opcions, fins i tot vàrem detectar
des del primer dia que efectivament la llei actual d’IB3 no
preveia el cas que es va donar, la dimissió de l’anterior director
i què passava aleshores; ens vàrem posar a disposició del grup,
tots els grups, perquè el Grup Socialista així també ho va
manifestar per arreglar aquesta situació, i evidentment si aquest
dimarts passat vàrem aprovar per lectura única una modificació
de la Llei del Consell Consultiu, s’hagués pogut fer el mateix
amb la Llei d’IB3 per un consens màxim. En lloc d’això, vostès
es varen estimar més que vostè sigui el director general de l’ens,
per cert, durant la pròxima campanya electoral, dia 20 de
novembre hi ha unes eleccions, dia 4 de novembre comença la
campanya electoral, i vostè serà el director general. Vostè em
dirà que vostè no estarà sobre els informatius, que vostè deixarà
fer feina, però les coses formals també són molt importants en
política, també ho són; i evidentment la sospita hi serà, sobretot
tenint en compte els antecedents.

En definitiva, nosaltres el que li demanam és assegurar que
la televisió del país complirà els seus objectius de proximitat, de
servei públic, que es podrà fugir el debat partidista, que
efectivament tendrà unes garanties de continuïtat la feina
professional, tècnica i en canvi, la veritat és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Acab ja, Sra. Presidenta. Fins ara el que hem vist és que hi
ha unes ingerències i unes errades importants en la seva gestió
en aquests primers mesos al capdavant d’IB3.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio per un temps
de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltíssimes gràcies, Sr.
Conseller de Presidència, per la seva compareixença perquè per
si algú no s’ha assabentat en aquesta cambra parlamentària,
vostè ha comparegut. Jo m’imagín que segurament a molts
d’aquesta cambra i no de la meva formació política, els
agradaria que vostè no hagués vengut, que vostè hagués donat
qualque excusa, però vostè ha comparegut, vostè ha donat la
cara i vostè ha vengut amb uns arguments de per què es va
produir el nomenament del conseller de Presidència com a
director general. 

Precisament crec que molts responsables varen ser els que
avui li demanen a vostè consens. A vostè li demanen consens,
però nosaltres tenim la sospita que aquests partits polítics no
tenen cap interès de negociar absolutament res sobre IB3. No
només això, sinó que tenim la sospita que el Partit Socialista i
el PSM ho volen utilitzar com a cavall de batalla, perquè arribar
a un acord és molt fàcil, arribar a un acord és molt fàcil, sobretot
quan vostè i el Govern de les Illes Balears ha posat les
condicions damunt la taula amb absoluta transparència, amb
absolut sentit democràtic per tal d’arribar a aquest acord. I a
nosaltres ens consta perquè la nostra portaveu parlamentària
durant aquest estiu va fer tota una sèrie de gestions per tal
d’arribar a un acord amb aquestes forces polítiques, Partit
Socialista i PSM i, per tant, ha estat un esforç no només del
Govern, que sabem que existia aquest interès, sinó també per
part del Grup Parlamentari Popular per arribar a un consens per
a l’ens de ràdio i televisió pública.

Hi ha una cosa que no puc entendre. Com és possible que a
dia d’avui a vostè li critiquin el procés de selecció, quan aquí
ningú no ha dit cap nom, quan ningú no ha posat cap nom
damunt la taula i, no obstant això, el Partit Socialista i el PSM
a vostè li demanaven precisament aquests noms. És a dir, ells
mateixos no coneixen aquesta llei de contractació, com és
possible això? Com és possible que el Partit Socialista ara culpi
el director general de l’ens de Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears d’una cosa que ell no ha fet i que han fet el Partit
Socialista i el PSM, que demanaven noms i llinatges de quin
seria aquest equip quan no es podia fer? Com és possible? I el
que és absolutament alAlucinant és que vostès utilitzin aquest
argument en contra del Govern de les Illes Balears i en contra
de la direcció de l’ens públic, quan realment és un argument que
només podem utilitzar des del Partit Popular en contra de
vostès, per no conèixer la llei i per demanar coses que no eren
possibles.

Per tant, senyors diputats, des del Grup Parlamentari Popular
estam absolutament decebuts, nosaltres volíem consens, volíem
una televisió pública per a tots, pactada, consensuada. I són les
forces de l’oposició que per interessos ocults que esper que
qualque dia ens expliquin, no volen pactar absolutament res
sobre IB3 i no volen posar juntament amb el Partit Popular el
director general. Es va fer una proposta també i ens consta, del
consell de direcció, que cinc representats fossin proposats pel
Partit Popular i quatre per l’oposició, amb una representació
purament democràtica, i vostès varen dir que no, què volien, la
majoria vostès? Escolti, és que nosaltres venim d’unes
eleccions, jo sé que els fa mal, que els pica, però la democràcia
és la democràcia, per tant, s’hauran de respectar les forces
parlamentàries i la representació que en aquests moments tenim
a la cambra parlamentària.
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Tampoc no entenem molt bé aquest discurs que vostès fan
..., perquè clar quan no és un tema és l’altre. Quan pareix que
s’ha de tancar un tema per arribar a un acord i poder pactar el
director general i pactar el consell de direcció, resulta que quan
la solució arriba, vostès treuen un altre problema de la màniga,
això només té una lectura, no volen consensuar, és l’única
lectura que té, no volen consensuar. Quan nosaltres pareixia que
podíem arribar a un acord i que efectivament podríem tenir
aquesta televisió consensuada i pactada entre tots, resulta que
ara vostès treuen el tema del model lingüístic. Escoltin,
francament, jo no sé a quin món viuen vostès. 

En aquesta mateixa sala de comissió, publicat el 14
d’octubre de 2011, es va aprovar per assentiment una proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista on es
demanava que es fes ús de l’anglès per a la programació
infantil, cosa que ens sembla molt bé, també el conseller de
Presidència la va contestar a un ple. I el PSM va presentar una
esmena que amplia encara més el panorama lingüístic, perquè
deia que no, en anglès no, multilingüístic, és a dir, francès,
alemany, tot. És a dir, ha de ser multi-lingüístic..., la proposta va
ser: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
apliqui progressivament el sistema multilingüe a la programació
infantil d’IB3". És a dir, s’ha d’aplicar progressivament el
sistema multilingüe aprovat pel PSOE, pel PSM, pel Partit
Popular per unanimitat en aquesta cambra i no es pot dir ni una
paraula en castellà. Expliquin-me vostès quin sentit de model
lingüístic tenen, expliquin-me vostès a quin món viuen. No sé
si vostès s’han llegit l’Estatut d’Autonomia, no sé si vostès
saben que vivim a un estat, que hi ha dues llengües oficials...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sra. Presidenta, la compareixença no és del Sr. Cosme Bonet
o del Sr. Biel Barceló... Faci el favor de dirigir-se ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni... Sr. Barceló, no té la paraula. Està fent ús de la
paraula...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies. Estic protestant perquè s’està dirigint a nosaltres, en
lloc de dirigir-se al Sr. Director...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló, no s'està dirigint a vostè...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí que ho està fent.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té el torn de paraula. Per favor, continuï.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És que hi ha molts de nervis i
aquesta és la mostra. Hi ha una nerviada perquè jo crec que ha
quedat clar qui vol i qui no vol arribar a cap acord i qui es pica
quan es posa el dit on fa mal. 

Mirin, jo no faig referència al Sr. Barceló, jo faig referència
a una proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, perdó, però jo crec que això no és ofensiu. I faig
referència a una esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, del qual efectivament, vostè, Sr. Barceló, n'és el
portaveu. I aquesta esmena parla de multilingüisme, sistema
multilingüe per a la programació infantil. I és cert que aquí es
critica que es pugui fer ús del castellà, però no com a llengua
normal o vehicular, sinó que simplement es pugui parlar en
castellà amb una persona convidada o a qualque programa es
pugui fer ús del castellà. Escolti, només faltaria! Només faltaria!

Per tant -insistesc-, quan no és una cosa és l’altra, quan és
que no volen pactar, resulta que vostès critiquen que no volem
pactar l’equip director, no, no, és que no es pot pactar l’equip
director, ara resulta que passam al model lingüístic. En
definitiva, tot una sèrie de fets que demostren el derecho al
pataleo que volen exercir en aquesta cambra. 

I també hi ha una cosa que jo no puc entendre, jo em fii
absolutament del que farà aquest equip directiu a IB3 en el
procés electoral, perquè estic convençut que només faran una
cosa i és complir amb la legalitat. Estic convençut que l’equip
directiu l’únic que farà serà complir escrupolosament i
rigorosament la Llei electoral, la llei que tots hem de complir i
que efectivament han de complir els mitjans públics. I ho dic
perquè és curiós que es faci aquesta menció des del Partit
Socialista, perquè la passada legislatura des d’una institució, el
Consell de Mallorca, que també té una televisió pública, resulta
que la directora general va estar quatre vegades condemnada per
no complir la Llei electoral. Jo estic convençut que això vostè,
Sr. Director General, no ho permetrà a IB3, n'estic convençut.
Estic convençut que no seguirà aquest tarannà que la Junta
Electoral Central i la Junta Electoral Provincial de les Illes
Balears va condemnar a la directora general sota un mandat
socialista en el Consell de Mallorca. Estic convençut que el
model d’IB3 serà absolutament legal i transparent.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En aquest moment té la paraula el Sr.
Antoni Gómez. Pot contestar.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. Vamos a ver, yo he dicho por activa y por pasiva las
razones que me llevaron a asumir las competencias del director
general del ente. Resulta que como ustedes bien saben, se
produce la dimisión del Sr. Pedro Terrassa, es una situación
sobrevenida y en este momento el ente quedaba en una situación
de ingobernabilidad. Tengo que decir que la situación de
ingobernabilidad afectaba a temas esenciales, como eran, y lo
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he dicho en sede parlamentaria, el cobro de nóminas del
personal que estaba trabajando en el ente público. Es decir,
desde el momento que dimite y en el mismo momento que el
Parlament le acepta la dimisión, alguien tiene que firmar que los
trabajadores cobren, que los proveedores cobren. Alguien tenía
que asumir esta función porque, como ustedes saben, la figura
del director general es esencial para la gestión y para la
gobernabilidad del ente. 

Si llegamos a la situación a que este conseller asumiera las
competencias del director general, yo no tengo que ocultarles
que sabía la utilización política que se haría, pero poniendo el
la balanza dos cuestiones, el coste político que se haría y la
responsabilidad de que el ente se gestionara dentro de unos
márgenes de normalidad y de garantía de gestión, pues
preferimos esta segunda, es decir garantizar la gobernabilidad
del ente como Gobierno responsable que somos. No pensamos
en ninguna otra persona porque no quisimos quemar ninguna
potencial persona que pudiese ser elegida. Por lo tanto, la
decisión de que yo asumiese esas competencias fue ni más ni
menos que por esto, avalada desde luego por unos informes
jurídicos, aquí se ha dicho que no están en posesión suya, pero
a mí se me reclamaron, yo los entregué a la Presidencia del
Parlament, no sé qué ha pasado con ellos, pero en cualquier caso
siguen estando a disposición mía y en cualquier momento puedo
volver a ponerlos, si es que no pueden conseguirlos, a
disposición de quien los solicite. 

Y tengo que decirle que esta vía era precisamente porque
todos los servicios jurídicos, el único punto de encuentro en el
cual era la fórmula más adecuada para resolver la situación que
había sobrevenido era la que se adoptó. Es decir, no fue una
decisión que por parte del Govern nosotros decidiéramos tomar
porque creyéramos que era la más idónea. No, la adoptamos
porque de acuerdo con estos servicios jurídicos, se nos decían
que era la mejor fórmula. Por lo tanto, fue por este motivo que
asumí estas competencias.

También dije y me extraña porque aquí ustedes hacen en sus
intervenciones..., se contradicen. También dije que asumía las
competencias para garantizar la gestión, pero que en ningún
momento iba a participar en cuestiones de programación para
que no se me acusara de que manipulaba la programación de la
televisión. Por lo tanto, que hoy se me acuse de que traigo al Sr.
Palazón para que dé explicaciones precisamente de esas
decisiones relativas a la programación. Mire usted, primero fue
un compromiso mio de no interferir para garantizar la
independencia, por eso ha venido el Sr. Palazón. Y el Sr.
Palazón viene ni más ni menos porque es la persona que ya está
propuesta en sede parlamentaria para que sea el futuro director
general, que lo será en los plazos que marca la ley. Por lo tanto,
él será el futuro director general y él debe de tener las manos
libres para gestionar de la forma que crea más conveniente el
ente público. Ese fue mi compromiso, por eso está hoy aquí y
por eso hice en su momento una delegación de competencias en
su figura.

Por lo tanto, que a mí me digan que se ha dado una situación
anómala porque ha venido el Sr. Palazón a dar explicaciones,
pues mire, ha venido a dar explicaciones de su gestión porque
tiene las manos libres para gestionar el ente de la manera que
crea conveniente porque en pocos meses será el director
general. Y el interés del Gobierno y de este conseller es en estos
momentos que el ente se gestione, es decir que los trabajadores
cobren, que los proveedores puedan cobrar, pero lo que es la
dirección política del ente que se ejerza dentro de unos
márgenes de independencia o de la total independencia que es
lo que tiene adornar al ente público, ni más ni menos. Yo creo
que está suficientemente claro.

Me extraña que digan que no tienen nada en contra del Sr.
Palazón, pero cuando llegó el momento, ustedes no le apoyaron.
Es muy curioso que la figura del Sr. Palazón... vamos a ver, este
gobierno ha sido totalmente escrupuloso, como nunca lo había
sido nadie, en que el director general del ente público fuese lo
más independiente posible. De hecho, tengo que recordarles que
la propuesta sale de una mesa audiovisual, no sale ni del Grupo
Parlamentario Popular, ni sale del Gobierno. Por lo tanto, sale
de una mesa que es la que propone unos nombres, entre los que
estaba el del Sr. Palazón, para dirigir el ente. Por lo tanto, creo
que aquí el Gobierno no ha elegido a nadie, ha elegido..., es
decir, se ha dedicado a transportar una propuesta de una mesa
audiovisual a otra mesa de negociación entre los distintos
grupos políticos, qué casualidad que no les venia bien a
ningún..., dicen que no tienen nada en contra, pero no les vino
bien y no les vino bien, como el otro día contestando a una
pregunta del Grupo Parlamentario Socialista en el pleno del
Parlament, ustedes alegaban que no tenían las suficientes
garantías de independencia ni capacidad de gestión. 

Miren ustedes, es que la independencia, el Sr. Jacobo
Palazón ha dicho por activa y por pasiva que tiene las manos
libres, no sé que quieren más. Se ha pronunciado en este
sentido, tanto el Gobierno como este conseller como el Grupo
Parlamentario Popular, es decir, que no íbamos a incidir en la
gestión del Sr. Jacobo Palazón y que tiene las manos libres, más
no sé qué es lo que necesitan.

En cuanto a la gestión, pues mire, es que el Sr. Jacobo
Palazón es una persona que conoce perfectamente la casa; es un
señor que tiene una formación académica, creo que muy
adecuada para gestionar muy bien el ente; por el tiempo que
lleva en la casa conoce todo lo que rodea de medios al ente
público. Creo que hay unas garantías muy grandes de que se
dirija el ente público dentro de unos márgenes de independencia
y de buena gestión.

Por lo tanto, esto que ustedes dicen, es que se contradicen
ustedes, “no tenemos nada en contra, pero no le apoyamos”. Me
gustaría saber entonces a qué se refieren, porque si no tienen
nada en contra ¿por qué no le apoyan?, y si no le apoyan, algo
tendrán en contra. 

En cuanto a negociar, hemos hecho esfuerzos, mire antes de
que llegara la propuesta al Parlament hicimos muchos esfuerzos
en aras de que hubiese un acuerdo. Tengo que decir que hubo un
momento en que creía, con el PSOE sí que veíamos que había
mucha utilización partidista que es lo que hacen siempre, ellos,
una cosa es la que dicen y otra cosa es la hacen por detrás,
pero... y tenía claro que ellos querían que este conseller
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estuviese al frente del ente público porque ahora vienen unas
elecciones nacionales, pero bueno, este conseller ha delegado
unas competencias y la tele y el ente se gestionará dentro de
esos márgenes de independencia que he dicho.

Sí que es cierto que creía que con el PSM, vi en sus maneras
o en sus declaraciones públicas una responsabilidad que no veía
en el PSOE, creía que llegaríamos a un acuerdo y yo, la verdad
es que me felicitaba, no sé por qué después se cortó, no lo sé.
Desde luego no me vale el tema de la lengua, del catalán,
señores del PSM, es que primero hay un tema, que la ley -la ley-
, en estos momentos, del ente público habla de lengua vehicular,
pero lengua vehicular no excluye otras lenguas y desde el
Partido Popular y desde el Gobierno nunca hemos dicho que el
catalán no iba a ser la lengua vehicular, eso no lo hemos dicho
nunca. 

Lo que hemos querido decir es que si en un momento
determinado hay que utilizar otras lenguas, no podemos
cerrarnos, como apoyamos el otro día la PNL que se presentó
aquí por parte del Partido Socialista de que se hiciesen unos
dibujos animados en inglés. Nosotros estamos encantados, es
decir no queremos cambiar nada. Por tanto, ha sido una pena
que por este motivo no hayamos podido llegar a un acuerdo
porque creo que hubiese sido muy bueno.

En cuanto al tema del equipo directivo, tengo que decirles
que desde el primer momento en que se hacen..., siempre tuve
claro que el Sr. Jacobo Palazón tiene que rodearse de las
personas que él considere que son las más adecuadas y que son
las más preparadas para  dirigir el ente público. 

Por lo tanto, aquí hay dos formas de elección: una, que es la
que se desprende del artículo 22 de la Ley del sector público
instrumental. Ustedes saben que lo que son, digamos el cargo
directivo, el gerente o el director, no es necesario que pase por
este... digamos, por este concurso, por esta selección de
personal, de hecho, en ninguna empresa pública ningún director
lo ha pasado. Esta es la interpretación que se hace y la hemos
pedido tanto a Función Pública como a la Abogacía y de hecho,
estos cargos no tienen que pasar. 

Lo que sí pasan son los cargos, la estructura que se
desprende, que cuelga, que también son cargos directivos que
cuelgan de estos directores. Hay un tema importante, que es a
veces donde se confunde, estos señores de dirección que
acompañarán al director, cuando cesa el director, cesan ellos
también. Es decir, acompañan a este director, por lo tanto no es
una selección de personal que después queden fijos en la
Administración.

En estos momentos se desarrolla el proceso de selección, de
acuerdo con lo que marca ese artículo 22 de la Ley del sector
público instrumental. Es decir, hay un tribunal, este tribunal
evaluará todos los currículum de todas las personas que han
pedido... pues, han pedido participar en este concurso y se
mirará la idoneidad de estos currículum con las bases que se
exigen para cubrir estos cargos. 

Habrá entrevista después  -que es lo que marca la ley-,
donde también ser verá la idoneidad de todas estas personas
para cubrir el cargo específico que cada una de ellas ha
solicitado y, de todas estas personas que hayan pasado todo ese
filtro, todas las personas que sean idóneas, compatibles, para
desarrollar ese cargo, creo que lo que procede es que el Sr.
Jacobo Palazón pueda elegir entre todas ellas quien decide que
le acompañe, porque no es lógico -no es lógico- que alguien
pueda querer dirigir un ente con personas que no sean de su
confianza.

Es decir, de todas las personas que se hayan presentado y
que hayan pasado este filtro, el Sr. Jacobo Palazón tiene que
poder elegir. Creo que... esto es lo que dice la ley, pero además
me parece que es lo racional y lo que corresponde porque si no,
pues, en fin, aquí no estamos ante un concurso público para
quedarte fijo en la Administración.

Creo que con esta explicación he contestado tanto al Grupo
Parlamentario Socialista como al PSM. Bueno, el PSOE ha
hecho una referencia al modelo audiovisual. Nosotros, en estos
momentos, estamos trabajando, porque como usted sabe aquí el
modelo audiovisual está cogido, pues digamos por las hojas
dentro de la ley que regula el ente público, pero no esto no es un
modelo audiovisual regulado como hay en otras comunidades
autónomas. 

Lo que pretendemos es..., y de hecho ya estamos trabajando,
estamos impulsando que todos aquellos sectores, todas aquellas
personas, todos aquellos grupos que tengan algo que decir, que
tengan algo que aportar, les hemos pedido que nos den su punto
de vista y bueno..., vamos a ver también cómo están, cómo se
han regulado en otras comunidades autónomas, vamos a
estudiar las especificidades de esta comunidad autónoma y en
función de eso elaboraremos un borrador que, desde luego,
intentaremos consensuarlo con el resto de fuerzas políticas.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. En torn de rèplica en aquest
moment té la paraula el Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Cosme Bonet, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, sí, ho sé. Moltes gràcies, Sr. Conseller o director general,
crec que ens ha aclarit moltes coses... Crec que hagués estat bo
per a tots que el procés que vàrem iniciar de debat amb la
proposta de la mesa audiovisual hagués arribat a bon terme.
Crec que ho hagués estat i de fet, vàrem arribar a un acord, hi va
haver un primer nom en què estàvem tots d’acord, no em pot dir
que no hem tengut mai voluntat d’acord i que som el dimoni
aquí que sempre anam amb doble intenció. No és veritat. Vàrem
arribar a un acord, tenien el nostre sí definitiu per un nom d’una
persona determinada que després va dir que no i a partir d’aquí
la cosa es va embullar.
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A veure, ens acusa a nosaltres de canviar d’opinió i tot això.
Li he de dir que són vostès els que canvien d’opinió. Dia 19 de
juliol vostè deia que el Govern “cerca un perfil gestor i no
periodístic per dirigir el canal autonòmic”. Això, molt bé, però
també podríem tenir un perfil gestor provisionalment, no teníem
per què tenir un perfil polític de manera provisional, no? Jo, la
veritat, estam d’acord que és important tenir un director general,
això és una obvietat, és a dir, no pot funcionar una entitat tan
important..., però en aquell moment, vostè ens ha dit una cosa
important que no havia dit fins ara: no volien crear cap nom
amb aquest nomenament provisional, d’acord, però n’haguessin
pogut trobar molts d’altres que no fos... Tenen un consell de
govern molt reduït, vull dir, són poques persones, fora n’hi ha
moltes més, hi ha molts més perfils professionals fins i tot dins
la mateixa televisió que haguessin pogut assumir de manera
provisional això.

Al final, crec que vostè, o vostès, ens dóna la raó a nosaltres
quan decideix delegar totes les competències al Sr. Palazón,
perquè en realitat vostè ja no exerceix de director general, ens
ha vengut a dir. Per tant, si no exerceix de director general, per
què continua? Crec que aquest ha estat un obstacle creat al
principi que, si desaparegués ens ajudaria a tots a asseure’ns a
negociar. La veritat, és que a mi m’ho han dit en un parell
d’ocasions, els problemes no els cream nosaltres, els problemes
els creen vostès amb la seva gestió. Com pot crear el problema
un diputat, un partit polític parlant als mitjans de comunicació
o des d’una tribuna parlamentària? Són vostès que governen. 

Li ho record: li vàrem dir que sí al primer candidat, li vàrem
demanar que, com que no havíem arribat a un acord en aquell
temps tan curt que teníem fins dia 30 d’agost, continuàssim
negociant, tant el PSM com nosaltres em sembla recordar.
Vàrem demanar una pròrroga de la negociació, res, no vàrem
voler prorrogar res. És clar, vostè diu “qui no vol negociar és el
PSOE que no ha tengut mai intenció d’arribar a un acord”, jo li
dic: fals. Permeti’m que el corregeixi, fals.

Vàrem arribar a un acord. Vàrem arribar a un acord d’un
professional d’una ràdio privada prou reconegut aquí i tots hi
estàvem d’acord i l’acord estava pres durant un cap de setmana
del mes d’agost. 

A més, dia 2 de setembre, Sra. Francina Armengol i Socias
, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, envia una carta al
Sr. José Ramón Bauzá, 2 de setembre i encara no s’ha dignat a
contestar: “Li vull solAlicitar -acaba dient- que vostè ens
convoqui amb urgència, a tots els grups parlamentaris, per tal
d’iniciar les converses per solucionar la provisionalitat i
inestabilitat de l’ens públic. Confiant amb la seva bona
disposició i esperant la seva resposta...”, que de moment no ha
arribat. 

No ens digui que no volem negociar, si li hem posat per
escrit. Li ho hem posat per escrit, li ho hem enviat, però és que
ni tan sols ens han telefonat per saber si aquesta carta és de
debò! Res, ni vostè, ni el grup parlamentari, ja ho sabíem que
feien que negociacions amb el PSM, és clar, el que arribam a
pensar nosaltres és que vostès no volen que el PSOE estigui dins
l’acord, vostès volen deixar en evidència el principal partit de
l’oposició, part del joc polític, però són vostès que fan un joc
maquiavèlAlic amb tot això.

Crec que és important una altra cosa que ha anunciat avui,
crec que deu ser la més important que ha anunciat avui. Avui
ens ha anunciat clarament que renuncia a la negociació.
Renuncia a la negociació. Pasaran seis meses y el Sr. Palazón
serà el director general. Vol dir, no passaran sis mesos i ens
asseurem a negociar, no, no hi ha negociació possible, nosaltres,
mantenella i no enmendalla, nosaltres no negociam amb ningú,
d’acord. Queda clar avui, davant tots els periodistes que són
aquí, queda clar damunt el Diari de Sessions el Partit Popular
renuncia a continuar negociant amb els grups de l’oposició.
Aquesta és la realitat en que ens trobam avui.

Em sap molt de greu, s’equivoca. Li ho torn dir, s’equivoca.
S’equivoquen, una altra vegada. S’equivoca. Es tornen a
equivocar i esper que no ho hagi de rectificar d’aquí al darrer
dia perquè aquests temps comencen a ser molt gruixats, és molt
gruixat, és que és molt gros, que no ho vulguin negociar i que a
més ens ho digui a la cara dins una comissió parlamentària,
quan ens acaba d’acusar que som nosaltres que no volem
negociar i jo li he esmentat que li hem demanat negociar per
escrit!, per escrit i no han ni contestat, en més d’un mes, en un
mes i mig, per favor!

Bé, aquesta és la seva estratègia, la seguiran...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, acabaré ràpidament, però és que hi ha moltes coses a dir.
Tenim una altra compareixença demanada a la Comissió
d’Assumptes Institucionals sobre model audiovisual i aquí
haurem de parlar de moltes coses també.

En llengua vehicular, vostès confonen que demanem que el
català sigui vehicular amb voler prohibir els castellà, error,
llengua vehicular, cerqui-ho al diccionari i sabrà el que és.

La confusió, la creen vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha acabat el temps.

EL SR. BONET I BONET:

Bé, només voldria dir una darrera cosa: si volen negociar,
aquest grup és on era dia 30 d’agost i vostès crec que són on
eren el dia que el varen nomenar director general provisional.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En aquest moment en torn de
paraula, el Sr. Gabriel Barceló per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Torn reiterar, perquè de la meva
primera intervenció sembla que no a tothom ha quedat molt clar
que nosaltres el que voldríem és no haver de fer cap debat
partidista sobre IB3, no poder tenir l’oportunitat d’utilitzar IB3
com a arma política per tirar-nos els trastos els polítics. Li ho
torn reiterar i li ho torn dir, s’ho cregui o no, però ha estat així
des del primer dia, aquesta ha estat la nostra voluntat, no ho dic
tant, evidentment, per les seves paraules com per les del
portaveu del seu grup.

Des del primer dia vàrem plantejar una sèrie de qüestions,
garanties que hi hauria un equip professional i tècnic, que hi
hauria una televisió de proximitat, que la llengua vehicular seria
el català, que es donaria suport al sector audiovisual de les Illes
Balears i que es duria a terme el procés d’internalització del
personal previst a la llei.

Vàrem demanar garanties d’aquestes qüestions des del
primer dia. A hores d’ara, a dia d’avui, encara no tenim
garanties de totes aquestes qüestions, les mateixes des del
primer dia, per cert, no les hem canviat. El primer dia que ens
vàrem asseure vàrem posar damunt la taula aquestes qüestions
i no tant el nom, que evidentment sí que era important, perquè
hi ha hagut un moment, que bona part del seu debat l’ha dedicat
a si el Sr. Jacobo Palazón sí o si el Sr. Jacobo Palazón, no.
Nosaltres mai no ho hem plantejat així. Ja hem dit que el Sr.
Jacobo Palazón ens anava bé perquè... i ha sortit el tema
lingüístic, evidentment, nosaltres el multi llengua o que es
puguin donar pelAlícules en versió original o que hi vagi un
tertulià o un colAlaborador i parli en castellà no hi tenim cap
problema, això, ja ho hem dit des del principi. 

De fet, la passada legislatura ja hi havia colAlaboradors que
utilitzaven el castellà tant a la ràdio com a la televisió. Aquest
no ha estat mai el problema. El problema és que vostè i el Sr.
Bauzá han dit ben clar que hi haurà programes sencers en
castellà, contravenint l’esperit i la lletra de la llei i fins i tot els
plantejaments del que pensam que ha de ser d’una televisió de
país. Ja n’hi ha moltes de televisions a la graella que utilitzen el
castellà exclusivament, públiques i sobretot privades. Ja n’hi ha
moltes. Per fer el que hi ha al carrer ja ho tenim de sobres, no
tenim el perquè, a més, afegir al banyat.

Tampoc no li hem qüestionat si una part de l’equip ha de ser
de confiança o no, del director, o tot això. Són vostès els que
han creat els problemes, primer parlant amb unes persones que
ja havien de ser... el nom, ja havien d’ocupar aquell càrrec,
llavors començant un concurs del qual al final treuen tres llocs,
no som nosaltres que al final hem decidit fer el concurs de tot i
llavors llevar tres noms, són vostès, els que governen. No li ho
hem qüestionat. El que hem qüestionat és el procés, com s’ha
duit, perquè si l’equip era professional i tècnic a nosaltres ens
semblava bé.

Per tant, en definitiva, li ho torn reiterar, a pesar del que ha
dit -efectivament jo interpret el mateix que el Sr. Cosme Bonet-,
ha dit ben clar que van als sis mesos, jo torn reiterar: comencem
a partir de demà mateix, de dilluns, una altra vegada la
negociació a tres bandes, hi sortirà guanyant l’equip directiu, hi
sortirà guanyant. Se cert que, si en privat els agafàssim un per
un, ells preferirien que hi hagués un acord al Parlament, se
sentirien molt més legitimats que si només tenen el suport del
seu grup popular.

Evidentment, això vol dir treure d’una vegada per totes IB3
del debat partidista. Insistesc: no és gens bo per a la televisió del
país, no ho volem, nosaltres no ho volem, a mi me molesta, no
m’agrada haver de debatre sobre IB3, m’agradaria que IB3
funcionàs d’una manera normal, professional, complint la seva
funció de servei públic i que no fos ni utilitzada per uns ni per
altres.

En definitiva, quan li dic això li ho dic de bon de veres,
tenen la possibilitat de fer-ho. Vàrem estar molt a prop de
l’acord, efectivament. Seguir pensant que si hi ha vertadera
voluntat, evidentment com més temps passi més difícil és, però
la nostra proposta en aquests moments és tornem reprendre les
negociacions, això sí, a tres bandes -a tres bandes- i a partir
d’aquí veure si som capaços d’arribar en aquest acord.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té el torn de paraula el Sr.
Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller,
per les seves respostes i moltíssimes gràcies també al Sr.
Palazón per la intervenció que ha fet. 

Crec que s’han apuntat coses molt importants que afecten la
gestió econòmica d’IB3 en aquests moments de dificultats
econòmiques on ha apuntat que hi havia un deute de 78 milions
d’euros i que es fan esforços d’estalvi per tal d’estalviar-ne una
quantitat important. Això suposa esforços per poder ajustar la
graella, per poder ajustar en definitiva tot el funcionament tant
de la televisió pública com de la ràdio, però sabem -i ens consta-
que aquest esforç es fa en vocació de servei públic i en vocació
de tenir una entitat, una televisió, una ràdio que sigui el més
significativa possible en la nostra societat, en la nostra
ciutadania i per això, li volem donar l’enhorabona i les gràcies
per aquest esforç que fa.

També, per l’esforç que ha hagut de fer perquè efectivament
la llei no preveia aquest buit en cas de dimissió d’un director
general, tot això ha estat una problemàtica sobrevinguda i crec
que s’ha actuat amb professionalitat, amb vocació de servei i
amb vocació d’evitar problemes, que no hi hagi un buit en la
gestió política, en la gestió administrativa del que seria l’ens. 
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Per tant, crec que ja s’ha explicat el motiu, el vertader motiu,
de per què es va actuar d’aquesta manera i no com s’ha volgut
interpretar des de l’altres punts de vista.

També consideram que amb IB3 no s’ha de fer utilització
partidista i discrepam d’allò que han apuntat altres portaveus
perquè creim que des que va començar el nou govern sí que hi
ha hagut utilització partidista per part d’aquestes forces quan
des de tant de l’ens públic com des del mateix govern, com fins
i tot des del Grup Parlamentari Popular, la mà sempre ha estat
estesa per tal d’arribar a un acord, i si avui ens trobam en
aquesta situació es deu a la irresponsabilitat d’aquells partits
que avui es troben a l’oposició i que efectivament no s’han
comportat com ara, en aquesta darrera intervenció, reclamen o
demanen. Vostès en el seu moment no han estat a lloc i per tant
creim que no han estat a l’altura de les circumstàncies.
Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular volem mantenir
aquest tarannà i volem mantenir aquesta voluntat de servei de la
televisió pública.

I també volem donar l’enhorabona perquè efectivament
consideram que el director surti d’una mesa audiovisual.
Nosaltres destacam aquest fet. Si volem un perfil tècnic,
qualificat, professional, creim que és la millor manera, que la
font sigui aquesta, i per tant consideram que això li dóna més
solvència més validesa de cara a la seva futura responsabilitat
i de cara també al seu present, la seva presenta responsabilitat,
que ja de fet desenvolupa a la televisió pública.

I també hem de destacar molt positivament els esforços que
s’estan fent des del Govern de les Illes Balears per tal de fixar
el model audiovisual, que ha estat un reclam i que tant des del
Partit Popular vàrem reclamar la passada legislatura. Es varen
fer peticions des dels diferents consells, des del Consell de
Mallorca, des del Parlament de les Illes Balears, des de moltes
entitats i plataformes, per tal que el govern anterior fes alguna
cosa per definir quin havia de ser el model audiovisual, i vostè,
Sr. Conseller, ho ha explicat molt bé: no tenim un model
concret, tot està com penjant d’una sèrie de temes però no queda
clar quin és el model audiovisual de les Illes Balears, i es veu
que sí que vostè està decidit a posar les bases i a poder construir
entre tots i amb el sector aquest nou model. Per tant consider
que a la seva propera compareixença davant la Comissió
d’Assumptes Institucionals en podrem parlar més i avançar més
sobre aquest tema, però sí que li volíem donar l’enhorabona des
de la nostra formació política.

Moltes gràcies per la seva compareixença als dos
responsables, al director general i al Sr. Palazón, i gràcies per la
seva explicació i per la seva tasca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara és el torn de contrarèplica
i té la paraula el Sr. Conseller de Presidència, Sr. Antoni
Gómez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta. Bueno, yo quiero
insistir en que si alguien desde luego ha hecho utilización
política de todo este tema han sido ustedes, es decir, los partidos
de la oposición, porque nosotros desde el primer momento creo
que hemos intentado el consenso, creo que hemos intentado
hacer las cosas muy bien, y la propuesta que hemos elevado
venía, como he dicho, para que dirigiera el ente público, de una
propuesta de una mesa audiovisual; nosotros no hemos
propuesto a nadie. Por lo tanto si ustedes no tienen nada en
contra del Sr. Palazón, no sé a qué viene el que no le apoyaran.
La verdad es que no termino de entenderlo, y si alguien ha
estado un día sí y otro también haciendo una utilización política
han sido ustedes, pero nosotros creo que hicimos un acto de
responsabilidad: asumir las competencias para garantizar la
gestión del ente y no interferir en los temas de programación
para garantizar su independencia. Yo creo que más claro, pues
blanco y en botella.

En cualquier caso dicen que estaban de acuerdo con la
primera propuesta. Nosotros no tuvimos nada que ver con el
tema éste. La Mesa Audiovisual propone a un señor que por lo
que fuese, por el motivo que fuese, no tenían muy claro, pero la
mesa y el señor que se propuso en primera instancia, si iba a
aceptar o no. Nosotros no tuvimos nada que ver, nosotros si le
apoyamos fue porque nos lo propusieron; nosotros no hablamos
con él. Por lo tanto si ese señor decide que no le interesa, pues
se acudió, se buscó a otra persona, pero no hay ninguna otra
razón.

Mire, yo insisto que nuestra forma de actuar a la hora de
ceder las competencias al Sr. Jacobo Palazón ha sido para que
él pueda dirigir el ente con total independencia, para que no
pueda visualizarse, aunque yo tenga como conseller de
Presidencia asumidas las competencias del director general, se
hace la delegación de competencias para garantizar, como digo,
esa independencia. Y les digo una cosa a los dos grupos
políticos: ustedes tienen la oportunidad de sumarse al acuerdo
del futuro director general del ente público. Lo que no vamos es
a deshacer el camino andado, es decir, aquí hay una propuesta,
en el Parlamento, de una persona que reúne toda la confianza
del sector, porque nos la han propuesto ellos, y nosotros
confiamos en él, y en el tiempo que estamos viendo cómo lo
está gestionando, es que la explicación que nos ha dado hoy yo
creo que es una persona que reúne suficientes capacidades como
para que tengamos garantizada la buena gestión y la
independencia. Por lo tanto aquí hay dos opciones: que la
semana que viene sea director general con vuestro apoyo o
esperar a los seis meses. Pero si quieren apoyarle..., es decir,
tienen las puertas abiertas para apoyarle; lo que no vamos a
hacer es deshacer el camino que hemos andado, por dos
motivos, primero porque es una persona que nos la propone el
sector, y es una persona en la que nosotros confiamos y creemos
que tiene pues, eso, tiene todas las cualidades y capacidades
para dirigir en ente público.

Y creo que con esto he dado contestación a todo lo que se
me ha comentado en esta réplica. Con el tema de la ley -sí-, con
el tema de la Ley del ente público, nosotros insistimos en que
vamos a respetar la ley; lo dijimos el primer día, yo lo he dicho
en sede parlamentaria en el pleno del Parlamento, y lo
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continuamos manteniendo. Por lo tanto no haremos nunca nada,
ni este conseller ni este gobierno, nada que esté en contra de la
ley que está en estos momentos en vigor.

Y ya, bueno, pues para finalizar quiero agradecer la
intervención de todos los grupos políticos, especialmente la del
Grupo Popular, que agradecemos el apoyo que nos estáis dando
a la gestión que estamos llevando en el ente público, y también
quiero agradecer la explicación que nos ha dado aquí el Sr.
Jacobo Palazón y que va a ser el futuro director general del ente
público.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

Abans de passar al debat del tercer punt de l’ordre del dia,
agraïm la presència del conseller de Presidència, que exerceix
les funcions de director de l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, i dels càrrecs que els acompanyen. 

Si els pareix interrompríem la sessió per un període d’un
minut. Molt bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, si els pareix continuam.

III. Adopció d'acord en relació amb la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 2385/11, presentada pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, mitjançant la qual solAlicita que el president del
Parlament recapti amb urgència la presència del Sr.
Antonio Gómez i Pérez, conseller de Presidència, per tal de
donar explicacions sobre el nomenament del director
general de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia,
l’adopció de l’acord en relació amb la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 2385/11, presentada pel Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant la qual se
solAlicita que el president del Parlament recapti amb urgència la
presència del Sr. Antoni Gómez i Pérez, conseller de
Presidència, per tal de donar explicacions sobre el nomenament
del director general de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.

Desitja intervenir algun grup?

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, simplement per manifestar que,
com que ara mateix s’ha produït la compareixença del Sr.
Gómez, a pesar de la polèmica sobre si el Sr. Palazón havia
d’intervenir o no, que entenem, hi insistim, que d’acord amb el
Reglament llavors a l’hora de contestar les preguntes es podria
haver donat la paraula a qualsevol dels directors, tal com marca
el Reglament, però sí que donam per fet que el Sr. Gómez ha
comparegut i per tant retiram la solAlicitud de compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies, diputat. 

Jo crec que en aquest moment és important que aquesta
presidència faci un aclariment. Quan s’ha pres la decisió de
donar la paraula al Sr. Palazón és perquè creim que ja havia
intervengut el Sr. Conseller de Presidència. Ha comparegut,
primer ha fet una intervenció, del temps que sigui, i després ha
donat pas a la intervenció del Sr. Palazón. És per mor d'això que
hem pres aquesta decisió. Moltes gràcies.

EL SR. VICEPRESIDENT:

Sra. Presidenta, simplement per una qüestió d’ordre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que no..., crec que no procedeix tenir la paraula. Crec
que no procedeix.

Acabam. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, i no
havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió. Gràcies.
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